…………………………….. , …………………….. r.
Sąd Rejonowy
w ………………………………
ul. ………………………………………..
Wnioskodawca: …………………………………
ul. ……………………………..
…………………………………

Wniosek o sprostowanie daty w akcie urodzenia

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późn. zm.) wnoszę o sprostowanie mojego aktu urodzenia, nr
…………………………………………….. sporządzonego w dniu …………………………………
r. przez Urząd Stanu Cywilnego w ………………………….., w ten sposób, by błędny rok
urodzenia …………… , widniejący w akcie poprawić na prawidłowy ………………… r.
Uzasadnienie
We wskazanym na wstępie akcie urodzenia wpisano jako rok mojego urodzenia ………………. r.
Dowód: odpis zupełny aktu urodzenia ………………………………
Rok ten jest błędny, urodziłem się bowiem w …………………….. r. Nie jest możliwe abym
urodził się w roku ………………….. (wskazanym w moim akcie urodzenia) ponieważ
………….
……………………………………………………………………………………………………………
Jak wynika z powyższego, rok mojego urodzenia widniejący w moim akcie urodzenia jest
oczywista pomyłką, w związku z tym wnoszę o jej sprostowanie.
………………………………………………

Załączniki:
1. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy – ……………………….
2. ……………………………………………………………………………………………….

Gdzie należy kierować wniosek o zmianę błędnej daty urodzenia?
W przypadku gdy w akcie urodzenia mamy błędną datę urodzenia (np. inny rok),
która następnie została wpisana w nasze dokumenty np. dowód osobisty,
legitymacje, akt małżeństwa itp., wniosek o sprostowanie błędu kierujemy do sądu.
To sąd w postępowaniu nieprocesowym może dokonać sprostowania naszego aktu
urodzenia w zakresie daty urodzenia.
Sąd jest kompetentny do sprostowania aktu stanu cywilnego (np. aktu urodzenia,
aktu zgonu), jeżeli:


sprostowanie aktu nie jest możliwe na podstawie akt zbiorowych lub innych
aktów stanu cywilnego stwierdzających zdarzenie wcześniejsze i dotyczące tej
samej osoby lub jej wstępnych (krewnych) albo na podstawie zagranicznych
dokumentów stanu cywilnego (np. paszportu);



sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego
nie jest możliwe wyłącznie na podstawie dokumentów wskazanych powyżej.

Podsumowując, wniosek o sprostowanie np. aktu urodzenia kierujemy do sądu gdy
błąd został powielony w innych naszych dokumentach i kierownik urzędu stanu
cywilnego nie ma możliwości dokonania takiej zmiany.
Co wpisać w uzasadnieniu?
Należy przede wszystkim wykazać jakie błędy zawiera nasz akt urodzenia (np. zły
rok urodzenia, miesiąc). Dodatkowo należy wskazać wszystkie możliwe dowody na
potwierdzenie, że data urodzenia, która widnieje w naszym akcie urodzenia jest
błędna. Można np. powołać się na datę chrztu, datę zgonu matki czy inne
dokumenty, które mogą potwierdzić powstały błąd i słuszność naszego wniosku.
Co dołączyć do wniosku w ramach załączników?
Wszystkie dokumenty mogące potwierdzić powstały w naszym akcie urodzenia błąd,
na które powołujemy się w uzasadnieniu wniosku. Mogą to być np. odpis skrócony
aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu, odpis zupełny aktu urodzenia, odpis
zupełny aktu zgonu, świadectwo chrztu itp.

